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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señores y señoras diputados, comenzaremos la
sesión de hoy y en primer lugar pediría se se producen
substituciones.

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

David Abril substitueix Biel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

 ¿Ninguna más?

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch a Rosa María Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a José Torres.

EL SR. PRESIDENT:

Paso al único punto del orden del día de hoy relativo a las
preguntas RGE núm. 13746, 13712, 13751, 13711, 13748,
13761, 13747, 13713, 13714, 13745, 13749 i 13750/13.

Asiste el Sr. José Manuel Ruiz i Rivero, director del Ente
Público de Radiotelevisión de les Illes Balears, acompañado del
Sr. José Miguel Fabregat, gerente del Ente Público
Radiotelevisión de les Illes Balears, el Sr. Joan Mestre, director
de IB3 Televisión, i el Sr. José Castro i Catena, director de IB3
Radio. Supongo que el Sr. Mestre es director de Informativos,
más que director de... veo que existe un error, se rectifica.

1) Pregunta RGE núm. 13746/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reestructuració del Grup IB3.

Para formular la primera pregunta RGE núm. 13746/13,
relativa a reestructuración del grupo IB3, interviene el diputado
del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Óscar Fidalgo. Tiene la
palabra.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Ruiz, como usted sabe hoy IB3
está configurado tal y como se creó en el año 2004, con lo que
podríamos -como usted sabe- llamar una matriz, que es el ente
de radiotelevisión, y dos sociedades anónimas, una para la radio
y otra para la televisión.

Cuando se creó entonces, en aquellos años, prácticamente
todas las televisiones y radios autonómicas estaban configuradas
de esa forma, pero es bien cierto y no me equivocaré si digo que
la realidad ha cambiado, los retos de eficiencia y audacia en la
gestión pública ya no son hoy, señores diputados, términos
adjetivos y potestativos, sino que más bien se han convertido en
sustantivos y necesarios como muy bien sabe usted, Sr. Ruiz.

Es por lo que nos preguntamos sobre si en estos momentos,
Sr. Ruiz, existe, y cuáles son sus pros y contras, una valoración
acerca de la posibilidad de reestructuración de IB3.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fidalgo. Le contesta el Sr. Ruiz i Rivero.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado, efectivamente
hay que hablar de esa posibilidad, usted ha hecho una pequeña
memoria de cuál ha sido el transcurso de la existencia de esta
institución, creo que es conveniente recordarlo, efectivamente,
como ha dicho y yo quiero reforzar también esa discusión;
hemos salvado capítulos oscuros en la vida de esta institución,
como le decía, hemos superado debates en referencia a la
financiación, hemos superado debates también en referencia al
modelo de gestión que se ha llevado hasta la fecha en esta casa
y eso lo hemos hecho creo que con una notable actuación por
parte de todos los protagonistas.

Conviene ahora revisar todavía eso, una vez detectados
puntos débiles en la administración y configuración
administrativa para intentar prestar un servicio óptimo a
nuestros ciudadanos.

Efectivamente, la estructura es la que usted comenta, hay un
ente público que es el núcleo que representa la administración
pública pura y dura, luego hay dos sociedades anónimas cuyo
capital está suscrito íntegramente por ese mismo ente, por lo
tanto de la administración pública, que son los responsables de
ejecutar de manera directa los servicios tanto de televisión, en
una sociedad anónima de televisión, y el de la radio, en una
sociedad anónima de la radio, que son sociedades anónimas
sujetas al derecho privado, pero de carácter puramente público.

Efectivamente, eso se hizo así cuando se crearon las
televisiones autonómicas, la estructura que prácticamente todas
siguieron en su configuración y eso ha dado pues una libertad en
la gestión, una flexibilidad en la gestión notable, pues
precisamente se hizo para esto. La libertad se traduce en una
mejora en la contratación tanto de suministros como de
plantilla, como de recursos humanos, también en la poca
fiscalización que había por parte de la administración que era,
bueno, la necesaria y no más y eso daba mucha agilidad en el
funcionamiento diario del Ente Público de Radiotelevisión, en
nuestro caso, y de la mayoría de televisiones que están
repartidas por el Estado español.

Evidentemente, eso eran ventajas ya lo suficientemente
importantes como para ensombrecer los inconvenientes y es
verdad que ese sistema tiene inconvenientes, entre otras cosas
el entendimiento inter societario, entre sociedades, la prestación
de servicios de una sociedad en favor de la otra, viceversa
también, la prestación de servicios entre el ente y las
sociedades, viceversa también, con la consiguiente refacturación
de esos servicios y a día de hoy la pérdida de importes del IVA
que incluye esa facturación. Pero bueno, las ventajas que
inicialmente le he planteado eran suficientes como para
compensar esos inconvenientes a los que ahora he hecho
referencia.

Había un plus también de...bueno, iba a decir de
oscurantismo, pero no, de dificultad en la comprensión del
funcionamiento, es decir, solamente los que viven el día a día
son capaces de situar todos los movimientos administrativos,
contables, financieros en el día a día en los libros de cada una de
la sociedades, pero para un observador tercero, pues era una
gestión complicada y difícil de entender.

Todo eso a cambiado a día de hoy, son tantos los filtros, el
control, las auditorias que está llevando a cabo el Govern balear
en esta institución, en todo el sector público instrumental, que
evidentemente muchas de estas ventajas han desaparecido, la
Ley general audiovisual estatal, la nuestra también, la ley del
ente, la del sector público instrumental, pues dificulta mucho el
proceder con esa libertad con la que se procedía antes y además,
libertad que al final acababa derivando -como ustedes conocen-
en desvios presupuestarios, en acumulación de deuda
absolutamente insostenible, evidentemente, un sistema que era
bueno cuando se constituyó, pero que con el tiempo se ha ido
pervirtiendo.

Por lo tanto, nos conviene reflexionar sobre eso una vez
determinadas las dificultades y la propuesta va a ser revisar eso
de arriba a abajo. Ya el Gobierno tomó en consideración una
propuesta de redimensionamiento de todo eso, de absorción por
parte del ente de los derechos y obligaciones de las dos
sociedades con el ánimo de crear un único cuerpo
administrativo jurídico que sea capaz de optimizar su
funcionamiento.

No es una cosa que hagamos nosotros solos, eso está
imperando en el resto de la toma de decisiones de televisiones
autonómicas, Canal 9 lo hizo en su momento,
independientemente que ahora se encuentre en la situación en la
que se encuentra, TV3 lo está poniendo en marcha también,
TVG va a iniciar ese camino a partir del 1 de enero, Murcia
también ha optado por eso, Televisión Asturiana también, por
lo tanto es un sentir generalizado que esa revisión hay que
hacerla y en esas estamos nosotros.

Fundamentalmente, porque va a dotar de un plus de
transparencia en entendimiento el funcionamiento de nuestra
casa y sobretodo porque va a facilitar la transparencia y
comprensión de nuestro funcionamiento. Por lo tanto, a lo largo
de los meses venideros ya iremos dando cuenta de cómo va esa
evolución. Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

2) Pregunta RGE núm. 13712/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a denúncies fetes sobre manipulació a IB3.

Para formular la segunda pregunta RGE núm. 13712/13,
relativa a denuncias hechas sobre manipulación en IB3,
interviene la diputada del Grupo Parlamentario Socialista la Sra.
Pilar Costa. Tiene la palabra.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director, una vegada més des del
meu grup, no ens cansarem de denunciar el que entenem com
una manca d’objectivitat, de pluralitat tant a la radio com a la
televisió pública d’IB3 que vostè dirigeix.

Arran del que ha passat en les darreres setmanes, a més amb
el tancament de Canal 9, on una majoria de professionals han
sortit a denunciar públicament la censura i el control polític que
ha tengut Canal 9 des del seu principi per part dels dirigents
polítics del Partit Popular, al meu grup preocupa que els nostres
excelAlents professionals que tenim a IB3 es vegin igualment
pressionats políticament pel dirigisme polític que fa el Partit
Popular a l’ens públic i també reprimits i amb por per denunciar
les manipulacions i la falta de pluralitat.

Això, no ho dic jo només, ho diu també el mateix sindicat de
periodistes de les Illes Balears que ha denunciat aquesta manca
d’objectivitat, no dels periodistes -repetesc-, sinó de la direcció
política d’IB3. Ha estat el sindicat qui els ha dit que no utilitzin
d’escut aquests professionals.

Per això, ja en la darrera comissió, Sr. Director, vostè, que
va atacar al sindicat de periodistes dient que havien provocat un
escarni als treballadors de la Radiotelevisió autonòmica, va ser
desmentit pel mateix sindicat de periodistes que va sortir dient
que totes les denúncies que ells fan d’aquesta manipulació i
manca d’objectivitat vénen avalades i amb el consentiment i les
denúncies dels mateixos professionals d’IB3.

Sr. Director, m’agradaria saber què faran vostès per evitar
que els professionals d’IB3 siguin escuts polítics del Govern del
Sr. Bauzá, com ha passat a Canal 9 i que ara, després de tants
d’anys, amb el seu tancament, s’ha denunciat públicament.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Costa. Le contesta el Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sra. Diputada, no acab
d’entendre molt bé la pregunta, vull dir, vostè relaciona una
cosa amb l’altra, el tancament de Canal 9 amb consideracions
de manipulació, després fica per enmig el que vostè considera
que és manipulació de la nostra cadena, fica l’SPIB també per
enmig, i tot això relacionat amb Canal 9 i el tancament, és que
no entenc molt bé què te a veure una cosa amb l’altra,
francament no ho entenc.

Vostès continuen amb la batalla de posar en desequilibri la
continuïtat d’aquesta institució i ara vinculen el que vostès
consideren manipulació amb el tancament, vull dir... per què no
fugim d’aquest discurs? Vull dir, anem a dotar de tranquilAlitat
aquesta casa. Vostès..., em va bé perquè ha començat el seu
discurs dient “al nostre parer”, d’acord, és el seu parer, però no
és una qüestió objectiva, i a sobre em conta la participació de
l’SPIB quan crec que ha quedat molt desacreditada, francament,
molt desacreditada. Quan hem tengut problemes l’SPIB mai no
s’ha pronunciat a favor d’aquesta casa, mai, mai, hem tengut

problemes i atacs molts seriosos, molt seriosos i l’SPIB no ha
sortit mai en ajuda ni de la institució ni dels treballadors. Bé, jo
ja vaig donar les meves explicacions de per què consider
absolutament desafortunada la participació de l’SPIB en aquesta
qüestió.

Per tant, si vostè es vol escudar en l’SPIB, idò, d’acord, molt
bé, l’SPIB diu que és per a treballadors. Jo també li he de
recordar que hi ha hagut notes i comunicats dels treballadors
dient precisament tot el contrari, per tant, aquí som a un tète a
tête; bé si vostè va de la mà de l’SPIB, idò estic molt content,
però ja ho sabem, vostès tenen molts d’amics també a l’SPIB i
bé, jo no vull parlar de l’SPIB, jo vull parlar del seu parer i de
les nostres coses.

Deixin ja de parlar del tema de la manipulació. Miri, això és
el manual del polític que és a l’oposició, intentar desacreditar el
mitjà de comunicació públic per veure si així podem guanyar
algunos enteros; bé, jo ho puc acceptar així, d’aquesta manera,
però evidentment no puc compartir la seva manera d’actuar, la
seva actitud, és la que té el PSOE aquí, probablement el PP
tendrà alguna cosa similar a Canal Sur; probablement el PSOE
tendrà alguna cosa semblant a TVG; en el País Bac ho tendran
tots, bé, jo ho don per normal.

El que ja no és normal és que vostè vinculi el tancament
d’una televisió, d’una institució, per un tema que vostè
considera que és opinable com el de la manipulació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene la Sra.
Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Director, supòs que vostè sí
sap del que parl, perquè si no, no sé què fa aquí assegut com a
responsable d’IB3. Crec que tothom, com a mínim tot Espanya
s’ha adonat, sembla ser que menys vostè, que els professionals
de Canal 9 arran del tancament han sortit a denunciar
públicament que porten des de l’inici amb pressions polítiques.

El que li dic és què farà vostè perquè això no succeeixi aquí
a les Illes Balears, perquè no volem que succeeixi.

Que vostè digui que vol donar tranquilAlitat a l’ens, a mi em
sembla molt bé, hi estic absolutament d’acord. Alerta!, no
confongui vostè donar tranquilAlitat a l’ens amb tapar la boca a
qualsevol crítica que es fa al Partit Popular, al Govern o a
qualsevol institució governada pel Partit Popular, això sí, no
confongui vostè la crítica i la llibertat d’expressió amb la
tranquilAlitat de l’ens, que deu ser la seva tranquilAlitat i la dels
seus polítics del Partit Popular.
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Per posar només un exemple, miri, avui és notícia a tots els
mitjans de comunicació que ahir la lletrada del Parlament va dir
que una llei que es tramita en aquest parlament és
inconstitucional, miri, Ara Balears: “Nou avís per
inconstitucionalitat de la Llei de símbols”; Diario de Mallorca:
“La letrada del Parlamento advierte al PP de que la Ley de
símbolos es inconstitucional”, les pàgines principals d’aquests
diaris; El Mundo: “De pirueta en pirueta contra los lazos”, i
l’Ultima Hora Mallorca..., perdó, he extraviat el retall del
diari...

En definitiva, i què ha passat a IB3? Si algú només ha vist
IB3, no s’ha assabentat que la lletrada d’aquest parlament ha
denunciat que la Llei de símbols és inconstitucional...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, se le ha agotado el tiempo.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, acab, Sr. President. En definitiva, vostès silencien la
inconstitucionalitat de la Llei de símbols, s’han posat la
mordassa del que implica la Llei de símbols i a això, Sr.
Director, se li diu censura i se li diu manca de pluralitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Costa. En turno de contrarréplica interviene el
Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sra. Diputada, és clar que
ho sabem el que passa a Canal 9, és clar que ho sabem, el que
passa és que jo no em crec les seves paraules; és a dir, perquè
les seves paraules sonen bé, però després darrere no hi ha
absolutament res, i per molt que repeteixin el tema de la
manipulació al final això no es convertirà en una realitat, per
molt que repeteixin la mentida al final les coses no es canvien.

Ja els vaig donar un exemple d’observadors que veuen
d’enfora la nostra actuació, li vaig dir Tele Madrid, li vaig dir de
Tele Madrid UGT Tele Madrid que ens va valorar molt
positivament el tractament que havíem donat de la manifestació,
UGT Tele Madrid, no qualsevol. Però hi ha més gent, hi ha més
gent observadora que aprecia la feina feta pels professionals, si
vostè vol mantenir al marge la direcció, cap problema, pels
professionals d’IB3.

Media.cat, li sona, Media.cat es defineixen com a un
observatori crític dels mitjans, bé, idò diuen que l’evolució del
tractament de la manifestació i de la vaga del sector educatiu ha
estat positiva, són observadors professionals que se n’entenen.
Probablement vostè..., bé, ni li va ni li ve perquè el seu discurs
és un altre i per tant, no vol sentir el què. Però jo crec que ni
UGT Tele Madrid ni Media.cat són sospitosos de fer seguidisme
al Partit Popular, vull dir, alguna raó deuen tenir, llevat que
vostès entenguin que la raó només la tenen vostès.

Miri, està bé que es preocupin pels treballadors, tots ens
preocupam pels treballadors i no li puc negar la seva
preocupació pels treballadors, el que passa és que la seva
preocupació és excessiva fins al punt de, fins i tot d’espiar les
seves assemblees, és que a vostès els condemnaren perquè
anaven en contra dels drets sindicals dels treballadors i els varen
condemnar. És ver que es preocupaven per als treballadors, però
es varen excedir, fins al punt d’espiar el que deien. No crec que
això sigui correcte, no crec que això sigui correcte, per tant -
disculpi, però el constipat del debat pressupostari encara
l’arrossego-, intentam fer les coses bé, és clar que ens
equivocam, és clar que ens equivocam, però intentam fer les
coses bé. El que passa és que ni tot és tan dolent com vostè
planteja, evidentment, i tal vegada nosaltres no som tan bons
com podem dir, però evidentment, un punt intermedi. Això sí
que els ho deman, el que passa és que vostès s’estimen més fer
un discurs catastròfic i derrotista i nosaltres optam per fer feina
en positiu.

Per tant, el discurs ha de canviar, de fet, ja el Sr. Bonet ho va
reconèixer al debat pressupostari, va dir que nosaltres
consideraríem que sempre els informatius són independents i
vostès sempre -sempre- consideren que són dependents d’una
opció política (...) Govern, bé, ja està, si això és així, doncs
posem dades damunt la taula, que és el que feim. Res més i aquí
s’ha acabat el debat. A vostè li interessa la desacreditació del
mitjà de comunicació...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruiz, se le ha agotado el tiempo.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

....i crec que és un error perquè ni vostè se’n beneficiarà ni,
evidentment, IB3 tampoc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

3) Pregunta RGE núm. 13751/13, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accessibilitat dels discapacitats a la
programació d'IB3.

Para formular la tercera pregunta RGE núm. 13751/13,
relativa a accesibilidad de los discapacitados en la programación
de IB3, interviene el diputado del Grupo Parlamentario Popular
el Sr. José Maria Camps. Tiene la palabra.
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EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gracias, presidente. Sr. Ruiz, tradicionalment
l’accessibilitat s’interpreta com l’eliminació de les barreres
físiques, avui per avui, accessibilitat implica la integració social
de les persones amb discapacitats no només físiques, sinó també
sensorials i cognitives.

Les persones amb discapacitats auditives i visuals han patit
un major grau de marginació, aquestes necessitats d’integració
no han estat ateses de manera sistemàtica. Una de les àrees més
conflictives en l’accés als mitjans de comunicació audiovisuals,
la seva posició dominant a l’hora d’informar, educar, manipular,
vendre i entretenir els converteix en uns dels pilars de tot
ordenament social.

L’assemblea nacional de les Nacions Unides s’ha fet ressò
de la necessitat del ple accés a la informació per a persones amb
discapacitat. Algunes de les barreres a suprimir per aquest
colAlectiu és la sots-titulació per a sords i persones amb
discapacitat auditiva, l’audiodescripció per a persones cegues i
amb discapacitat visual, la integració de les llengües de signes
entre altres.

Referent a la Llei d’accessibilitat podria informar, dates,
programacions, hores de llenguatge de signes, programació
audioescrita i més concretament quin és el full de ruta de la
televisió de les Illes Balears per aconseguir l’accessibilitat dels
discapacitats a la programació d’aquest mitjà audiovisual.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Le contesta el Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat, ja en el debat
pressupostari vàrem deixar molt clar que una de les nostres
directrius i estratègies per a l’any 2014 era donar, intentar donar
compliment al que la normativa ens obliga quant a accessibilitat
dels discapacitats auditius i visuals per intentar gaudir també de
la nostra programació. Això és una qüestió primordial, pensam
que ja tenim recursos suficients com per cobrir aquesta
necessitat, per tant, serà un dels objectius que ens marcarem i
que intentarem cobrir de la manera més satisfactòria per a l’any
que ve.

És ver que la llei ens marca una sèrie d’ítems que hem
d’intentar complir per a l’any 2014, entorn d’un 90% de la
nostra programació ha de ser sots-titulada, 10 hores setmanals
han d’estar cobertes en llenguatge de signes i 10 hores també
setmanals han d’estar cobertes en audiodescripció. 

Això és el marc que nosaltres intentarem assolir per a l’any
que ve, per a l’any 2014, per tal, torn a insistir, que aquest
colAlectiu, molt important per a nosaltres, que és un colAlectiu
amb unes necessitats específiques, les han de tenir cobertes.
Nosaltres ho farem amb tres actuacions distintes: la primera, és
la producció aliena, de ficció i documentals, aquesta serà

relativament senzilla, simplement ve subscrit a la FORTA per
tal que tota la ficció que els puguin contractar mitjançant els
nostres acords, doncs, vengui sots-titulada, incorporaran
aquestes pelAlícules que es puguin adquirir i incorporaran l’arxiu
d’àudio i audiodescripció per tal que els nostres consumidors,
per dir-ho de qualque manera, doncs, tenguin la possibilitat
d’accedir a un subtítol i a unes hores concretes també
d’audiodescripció. Per tant, fruit d’aquest conveni amb la
FORTA és la participació a la FORTA, doncs podrem gaudir
d’aquest sistema tant de sots-titulació com d’audiodescripció. 

Hauran pogut comprovar, i això ja és el segon paquet, que
els nostres informatius duen ja incorporada la sots-titulació, de
forma experimental, d’aquí a finals d’any. Bé, ja veuen és fàcil
la comprovació i intentar accedir-hi i veuran que en això sí que
pràcticament ja complim. I afegit a això tenim un servei
complementari que serà el de la sots-titulació del nostre
magazín  La Mirada que d’aquí a finals d’any, torn a insistir, a
mode de prova, prova pilot, doncs mirarem d’incorporar la sots-
titulació i intentarem corregir els errors que hi puguin aparèixer.

Ja tenim també sots-titulada la nostra producció de Fra
Juníper, Connexió Juníper, on ja es podrà optar per la sots-
titulació. Això és important perquè és la primera vegada que
s’arriba a aquest límit de sots-titulació, d’accessibilitat a les
persones amb discapacitat auditiva. Això ens marcarà un poc,
ens obrirà el camí l’any 2013 per intentar, com els deia abans,
l’any 2014 intentar consolidar tota una estratègia d’accessibilitat
justament per a aquest sector, per a aquest colAlectiu. 

Tenim també en marxa converses amb el Consell Insular de
Mallorca per veure si som capaços de compartir el seu servei
d’interpretació en llengua de signes per incorporar aquest servei
a programes en concret de la nostra graella, per tal que també
siguem capaços d’incorporar aquest servei afegit de llengua de
signes.

Com veuen vostès, ens hem dedicat o dedicarem recursos i
sobretot voluntat a cobrir les expectatives d’una audiència que
a dia d’avui no existeix per a nosaltres. Pràcticament no poden
fer res amb la nostra programació, no hi havia sots-titulació, ara
ja sí, no hi havia audiodescripció i no hi havia llengua de signes.
Per tant, aquesta audiència, aquesta població per a nosaltres no
existia desgraciadament i ara intentarem recuperar-la i sobretot
prestar el servei del qual, com tots els ciutadans de la nostra
comunitat, ells també n’han de ser beneficiaris.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea el turno de réplica?
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4) Pregunta RGE núm. 13711/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació d'IB3 a la producció de la sèrie El
Faro.

Para formular la cuarta pregunta, RGE núm. 13711/13,
relativa a participación de IB3 en la producción de la serie El
Faro, interviene el diputado del Grupo Parlamentario Socialista
el Sr. Damià Borràs. Tiene la palabra.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Bon dia. Vostè és el director... l’any passat, a una pregunta
d’un diputat del Grup Popular, va parlar d’El Faro, de la sèrie
que encara no s’ha estrenat. El Faro és una sèrie que, com li
agrada dir a vostè, ho va dir el mes passat, és de proximitat,
tracta del dia a dia del nostre país, ho va dir vostè a l’anterior
comissió, una sèrie que es diu El Faro, aquesta sèrie que es
preveu que s’emetrà a una televisió pública d’un arxipèlag amb
38 fars, comptant només els que té Autoritat Portuària, en té 28.
Ara tendrem 39 amb la sèrie si s’emet, si Palma és la cinquena
illa, aquesta sèrie, doncs, serà el 39 fars.

Proximitat, per tant, principi de l’ens públic. Cultura, país,
tradició, allò nostre, ralla vostè del dia a dia del nostre país, va
dir, els fars també són part del nostre paisatge i de la nostra
història i producció pròpia, entenc, principi inviolable de la Llei
audiovisual, producció pròpia. Tot açò, però no és TV3, tot açò
és ficció, pura ficció. 

Es parla en realitat d’una sèrie rodada a Galícia, a la vegada
en gallec i castellà, una mescladissa insofrible, que és tan
original que s’inspira barroerament en Romeu i Julieta de
Shakespeare, i passa a un restaurant de menús d’un polígon
industrial del Concello de Ames de A Corunya. Per tant, ni fars,
tants com en tenim, ni país ni producció pròpia.

Quantes productores, quants d’actors, quants de
professionals del nostre sector audiovisual participen a El Faro?

El Faro ja s’ha estrenat a algunes televisions amb gran
fracàs de crítica i públic, IB3 encara no ho ha fet, encara no
l’emet, ho farà? Quan? A quina franja horària i en quin idioma
l’emetrà? Què costa cada capítol de 50 minuts? Què costa la
temporada de 120 capítols? Què li costa a IB3? I què ens costa?

Li va demanar què costava el mes passat, sense fortuna, el
Sr. Alejandro Sanz. Ja no contesta ni als seus, imagini’s a
l’oposició.

Creu que aquesta producció és un model de la
responsabilitat social corporativa que tant pregona IB3? Quin
retorn econòmic i social tendrà El Faro? Considera vostè que la
participació d’IB3 a El Faro s’adiu amb els principis de l’ens i
de la Llei del sector audiovisual?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Borràs. En turno de réplica interviene, perdón,
le contesta el Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. Em demana si
la participació d’IB3 en aquesta producció, El Faro, és
adequada i s’ajusta a la Llei del sector audiovisual. És evident
que sí, és evident que sí, el que passa és que no podem triar
només el que ens interessa de la norma, hi ha moltes normes que
regulen la nostra activitat: la Llei general audiovisual estatal,
l’autonòmica, la Llei de l’ens, aquí podem trobar molts de
principis. Però evidentment al que sí s’ajusta és a la nostra
participació i compromís amb la FORTA, i això és important
perquè això, sobretot, és defensar els interessos d’IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr.
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No m’ha contestat absolutament a res del que li he demanat.
Miri,” El Faro, producción autonómica hecha en condiciones
y con resultados denigrantes.”Audiència, fracàs total
d’audiència (...). Què costa? No m’ha contestat, no li va
contestar al Sr. Sanz tampoc no em contesta a mi, per tant, hauré
de fer els meus comptes de la vella. Segons hem pogut saber
costa 2,7 milions, és a dir, 22.500 euros per capítol. Això és el
que públicament... si vostè no em contesta jo m’he de creure el
que em diuen altres fonts, vostè ja em desmentirà quan després
jo ja no li pugui contestar, com té per costum.

Pagament: Televisió de Galícia en paga la meitat i, per tant,
la mitjana restant, l’altre 50%, posem 1.100 euros per capítol a
pagar la resta de les televisions. Per tant, si hi ha 20 programes
a 1.100 euros, surt uns 130.000, 140.000 euros. Si vostè ha
posat el sostre màxim de programa de ficció a IB3 6.000 euros
per capítol de 50 minuts, açò tenim que ens dóna pràcticament
per a dues temporades de producció pròpia a les Illes, dues
temporades senceres de 23 capítols, pràcticament. 

Quin retorn publicitari tendrà -em desmentirà les xifres quan
jo no les hi pugui discutir- quin retorn publicitari tendrà aquesta
sèrie? Quina audiència espera...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, ha registrado usted una pregunta escrita.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.
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EL SR. PRESIDENT:

Es que veo que aquí está haciendo un interrogatorio y es una
pregunta concreta que ústed registró,...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Pero los principios de...

EL SR. PRESIDENT:

La 13711/13.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, los principios, es que estoy hablando de los principios del
ente y estos son los principios del ente. 

EL SR. PRESIDENT:

Pero formule una pregunta concreta.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... sí, muy bien. Veig que aquesta comissió és, diguéssim, una
seqüela dels informatius d’IB3. 

Horaris, Televisió Galícia evidentment la fa a les setze
hores; la Televisió de Madrid, a les onze vint-i-cinc del matí,
gran prime time, però miri, la Sra. Cospedal Televisió Castella-
La Manxa, deu trenta del matí, més prime time encara. 

Li he demanat per l’idioma, no m’ha contestat. TV3 l’emet,
supòs que l’emetrà en català, vostè l’emetrà en català com TV3
o s’emetrà en castellà? 

La responsabilitat social, ja li he mostrat un retall de diari,
denúncies del Sindicat de Guionistes, al final crec que es va
solucionar, 9 euros el foli. Els guions s’escriuen d’un dia per
l’altre, en vint-i-quatre hores s’escriu el guió d’un capítol, ara
que el paguen bé, van a 9 euros, imagini’s. 

País. “Asturias o Madrid van a conocer Ames gracias a la
serie El Faro”, Correo Gallego.  Perquè resulta que Ames ha
arribat a uns acords amb la productora per rodar exteriors allà
i mostraran paisatges de Galícia, país, fem país. Destinarà vostè
el 25%, diu, del seu pressupost el destinarà a producció pròpia,
em pot dir també si dins aquesta producció pròpia 6,5 milions...

EL SR. PRESIDENT:

Se le ha agotado el tiempo, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... quants van a ficció, Sr. Director?

No m’ha contestat a res, esper que ara em contestarà quan jo
no li pugui discutir, evidentment, ni es compleixen els principis
de la Llei del sector audiovisual, a no ser que sigui el sector
audiovisual gallec, ni els principis de l’ens públic, perquè ni
país, ni llengua, ni economia.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Borràs. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, supòs que
són tantes incògnites que ha posat damunt la taula que jo,
francament, no entenc com qüestiona la sèrie així si encara no
sap les dades fonamentals, principals i decisives, vull dir, però
bé, supòs que cadascú dissenya la seva estratègia. Jo li contaré
ara, perquè ha dit coses que, francament, és per dur-se’n les
mans al cap.

Però bé, en qualsevol cas, la normativa que ens demana
implicar-nos en aquest tipus de projectes, independentment que
siguem socis o no de la FORTA, que ho som, i ho érem abans
també, quan governaven vostès, i per això hem de tenir certa
lleialtat amb els nostres socis a la FORTA, vull dir, això s’ha de
complir, bé, quatre pinzellades del que diu la Llei general de
comunicació audiovisual, que és una llei que hem de complir
també, l’hem d’observar i respectar. La comunicación
audiovisual incluye una programación abierta que refleje
diversidad cultural, lingüística de la ciudadanía -de toda la
ciudadanía, no només d’aquí- los prestadores de servicios de
comunicación televisiva cobertura estatatal o autonómica
deben reservar a obras europeas el 51% -son obras europeas-
con exclusión del tiempo dedicado a información -bla, bla, bla-
A su vez, el 50% de esa cuota queda reservada para obras
europeas en cualquiera de las lenguas españolas.”  Nosaltres
ho hem de fer això, això també. L’article 5.3: “Los prestadores
de servicios deberán contribuir anualmente a la financiación
anticipada de la producción europea de películas
cinematográficas, películas, series para televisión así como
documentales -bla, bla- con un 5%, en caso de que sean
públicas 6%. 

Normativa toda la que quiera que tenemos que cumplir
también. Però el preocupant d’això és precisament el
desconeixement que té i encara es permet la llicència de
qüestionar una ficció d’aquest estil.

Vegem, que quedi clar, supòs que si ens critica a nosaltres
també criticarà tots els socis de la FORTA, tots els que ho han
subscrit, tots. Bé, Canal Sur, que ho subscrit també, bé,
aquests... supòs que els enviarà una carta dient que ho han fet
malament. Bé, però és que ho ha fet també TV3, que supòs que
tendrà els mateixos interessos que nosaltres, TVG, Euskal
Telebista, vull dir, que també tenen un condicionant que és el de
la llengua molt semblant al nostre i també han de protegir el seu
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sector audiovisual, i ho han firmat perquè estam dins la
FORTA, i li puc assegurar que els avantatges són moltíssims,
moltíssims, però també hem de mostrar cert compromís i certa
fidelitat als acords presos. I aquest és un d’aquests.

Què ens costa aquest acord? Ha arribat a dir 22.000 euros
capítol. Ens costa 290 euros, 290 euros capítol de 50 minuts. No
trobarà un producte tan barat com aquest, no el trobarà. Sap
quina és la nostra participació en aquesta producció? Un 1,4%,
un 1,4%, vostè troba que per això hem de qüestionar la nostra
lleialtat a aquesta federació per aquests imports? Vostè
considera que és així? És que és pràcticament gratis, és
pràcticament gratis. 

I ara on la colAlocarem i amb quin temps? No ho sé, quan
arribi el moment ho decidirem, no serà enguany, serà l’any que
ve. Aquest preu ens permet jugar molt amb aquest producte, per
tant, jo crec que és un producte que no podríem nosaltres
menysprear, perquè és absolutament extraordinari quant a preu,
bé, la qualitat és la que és, vull dir, no podem demanar més, és
la que és, però totes les associacions han apostat per això.

Que si s’ajusta a la llei? Sr. Borràs, s’ajusta molt més en tots
els sentits que les carreres de Fórmula 1, és que s’ajusta molt
més. Sí, clar, ¡no va con usted, claro, no va con usted, no sé
con quien irá! Però tan crítics havien de ser abans com ara, torn
a insistir, entra fins i tot en això, a veure si hem de mantenir els
acords amb la FORTA, els hem de mantenir perquè són gent
seriosa i responsable i, sobretot, lleials amb la nostra federació.
És un producte molt assequible per a aquesta casa, molt
assequible, es compromet amb una federació com aquella
respectant la llei, per tant, si vostè considera que pot anar allà,
a la FORTA, i quedar-se amb el millor i renunciar als
compromisos, nosaltres no, perquè som gent que compleix, gent
elegant i gent responsable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sr. President, m’ha fet preguntes concretes directes, no sé si
tenc dret a contestar.

EL SR. PRESIDENT:

No, no.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

És que em sap greu deixar-lo amb la incògnita al senyor...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, ha tenido su turno de intervención, como marca
el Reglamento y no le he interpretado ...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, però el Sr. Director li he fet una sèrie de preguntes i no
me les ha contestades, jo no tenia dret de rèplica, però ell me
n’ha formulades a jo...

EL SR. PRESIDENT:

... no, no, usted ha hecho preguntas y le corresponde una
pregunta como registró en su momento. Por consiguiente, el Sr.
Director general ha contestado lo que él consideraba,
argumentando como usted ha argumentado sus motivos.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Li agraesc la seva flexibilitat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

El Reglamento, señor. Gracias.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Intolerància, president.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

5) Pregunta RGE núm. 13748/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a responsabilitat social corporativa.

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la cinquena pregunta, RGE núm. 13748/13,
relativa a la responsabilitat social corporativa, intervé el diputat
del Grup Popular Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente de la comisión. Sr. Director
general de IB3 y parte del equipo directivo que le acompaña.

Como ya se ha dicho otras veces, el grupo público de
Radiotelevisión IB3 lleva a cabo y continua con la labor de su
actividad en el ámbito social, la conocida como responsabilidad
social corporativa, de tal manera que con diversos formatos da
difusión a la gran labor de las entidades que tienen un carácter
social, cumpliendo además, y digo además, con ese carácter
social que debe cumplir un ente público como es el caso de IB3.

También volveré a recordar que por su importancia ya he
formulado anteriormente varias preguntas al respecto en esta
misma comisión de control. Así, en su momento, pregunté por
la campaña concreta solidaria “Tots donam una mà”,
concretamente la desarrollada el pasado año 2013. Y otra por la
presencia de la responsabilidad social corporativa en televisión
y radio de nuestra comunidad en el último cuatrimestre del
presente año, por lo tanto, de mayo a agosto. 
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Quiero destacar que demostrando la gran sensibilidad al
respecto la actual dirección del ente público ha continuado con
esta desinteresada labor social, con esta ventana pública de
carácter social es, considero, muy buena noticia. Por ello se
motiva la actual pregunta parlamentaria para hacer, digamos, un
balance de lo ocurrido recientemente al respecto la última
bimensualidad con los compromisos adquiridos con ellos
socialmente con IB3 en esta función social. 

Por lo tanto, no repetiré nuevamente los argumentos dados
al respecto, las dos anteriores citadas preguntas orales de la
misma temática social corporativa que efectué. Por todo ello,
por la importancia, gran importancia, de su continuidad, Sr.
Director general del grupo público IB3 le formulo en esta
comisión parlamentaria de control, donde se da cuenta de la
gestión del ente público que dirige y la función social es
importante, la siguiente pregunta parlamentaria: ¿cuál ha sido
la presencial de la responsabilidad social corporativa en la
televisión y radio de las Islas Baleares en los meses de
septiembre y octubre?

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Director.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente, no es una cuestión baladí la que trae usted hoy
aquí, en fin, es cierto que la tratamos ya con cierta rutina, con
cierta normalidad, pero sí que es cierto también que de vez en
cuando conviene destacar en qué consiste esa campaña, y usted
la ha descrito perfectamente. Estamos intentando dar vida a
todas esas asociaciones, vida, y en el momento que se les da
publicidad se les está dando mucha vida, y eso es lo que a
nosotros nos corresponde. 

Saben ustedes que fundamentalmente lo que pretende el
convenio de colaboración es poner a su disposición, tanto en
nuestra televisión como en la radio, en distintos programas
donde se explica lo que hacen, como lo hacen, quienes son, le
ponemos cara a las asociaciones y sobre todo vía de acceso a
cada una de ellas. Y eso, vuelvo a insistir, es muy importante
porque se le da vida, es una especie de retorno a la sociedad del
favor que nos hacen, por decirlo de alguna manera, de la
posibilidad de obtener recursos a través de los presupuestos
públicos. Bueno, pues intentamos devolver eso de alguna
manera y encontramos que ésta es la mejor de las vías.

Dicho esto, que conviene refrescar de vez en cuando, sí que
es cierto que a lo largo del mes de septiembre hemos firmado un
convenio con la Federación de Sordos de nuestra comunidad
que nos ha servido sobretodo, aparte de para dar forma a nuestro
convenio, de tener ya cuatro directrices fundamentales, de ser
capaces de entender la sensibilidad del colectivo sobretodo para
diseñar esa campaña que les he comentado al principio, esa
nueva vía que es la de la accesibilidad a nuestros contenidos.
Ellos fueron capaces muy bien de orientarnos, de decirnos hacia

dónde teníamos que ir y efectivamente nosotros intentaremos
dar cumplida cuenta de cómo se va a desarrollar eso.

Insisto, una muy buena relación con esa federación fruto de
este convenio, ya nos han hecho llegar la satisfacción y los
resultados de esa colaboración que han sido muy positivos. En
definitiva, un resultado extraordinario, como viene siendo
habitual en el cierre de cada una de las campañas que
mantenemos con las asociaciones. 

El mes de octubre firmamos con la Asociación Baldea, que
es una asociación para la protección de los animales en nuestra
comunidad. Recuerdan ustedes que ya firmamos algo parecido
con el Jardí Botànic de Sóller, que buscaba sobre todo la
protección de la flora de nuestra comunidad, pues bueno, ahora
hemos optado también, porque así hemos tenido la posibilidad,
de hablar también de fauna, de animales, aunque sean urbanos
también sirven exactamente igual, y bueno firmamos con ellos
para el mes de octubre donde, insisto, ellos han tenido la
posibilidad de aprovecharse de nuestros recursos con un
resultado también extraordinario que ellos nos han hecho llegar
a través de un escrito donde nos dicen pues, efectivamente, que
se ha multiplicado el conocimiento que había en la sociedad de
toda su actividad, que incluso han ido un poquito más allá y ha
habido bastante gente, más de la habitual, que ha solicitado
distintas actuaciones de las que ofrece esta asociación, para
atender con más o menos dignidad a los animales que los
ciudadanos tenían en su entorno.

Por lo tanto, en la línea habitual, satisfacción absoluta de
esta campaña. Muchas gracias.

6) Pregunta RGE núm. 13761/13, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a informació parlamentària.

EL SR. PRESIDENT:

Para formular la sexta pregunta, RGE núm. 13761/13,
relativa a información parlamentaria, interviene el diputado del
Grupo Parlamentario MÉS Sr. David Abril. Tiene la palabra.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Bon dia, director i tot l’equip. Sé que
la meva pregunta -només tenim cinc minuts de glòria en aquesta
comissió- va avui sobre la informació política i parlamentària,
però crec que, com que entenem que estam en una situació
d’indefensió en aquest grup parlamentari, m’agradaria que em
respongués també -si hi ha bona voluntat crec que és possible-
al fet per què fa uns dies que s’està emetent un anunci de la
Fundació Jaume III, que el nostre grup parlamentari ha demanat
per escrit si almanco estan pagant o no estan pagant, que està
convidant, entre altres coses, a fer faltes d’ortografia i a fer un
ús incorrecte de la llengua, pensam que és un mal camí i que
s’hauria de retirar, perquè, entre altres coses, què pot ser el
següent?, fer anuncis d’alguna entitat que promogui el
creacionisme i que venim d’Adam i Eva?
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, su pregunta es sobre información parlamentaria.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, però, bé, ja dic que si hi ha bona voluntat... Jo els meus
cinc minuts me’ls descompt, evidentment.

EL SR. PRESIDENT:

Però relativo a la pregunta, por lo menos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, sí, ara me’n vaig a la part d’informació política, d’acord?

Quan parlam d’informació política o parlamentària no
m’estic referint al programa Parlament, que està molt bé i que
s’emet els diumenges matí a les 9, abans de la missa; supòs que
si queda qualque beata desperta el deu mirar, sinó a la
informació quotidiana política i parlamentària. Podríem agafar
qualsevol programa a l’atzar, me’n vaig al d’aquest dimarts
mateix, el dimarts és el dia de més activitat parlamentària, IB3
Notícies Migdia; comença amb el temps, els successos,
Urdangarín, els pressuposts arriben en el minut 23; vull recordar
que la Llei de pressupostos és una de les coses més importants
que es debaten en aquest parlament, que permet fins i tot, entre
altres coses, que funcioni IB3. El vespre millora la posició -ja
veig Joan Mestre que gesticula-, intervenc en aquest cas jo, que
m’han tret tota la setmana, deu ser també perquè el nostre grup
fa molta feina, intervé el Partit Socialista i tanca el Govern, la
qual cosa és una mica absurd, perquè allò normal seria que fos
el conseller que explica els pressuposts i llavors tancassin els
altres. Però això és sistemàtic, qualsevol informació política la
tanca sempre el PP o el Govern. I els successos i el temps els
permeten modular la jerarquia de les informacions. Perquè
informació de proximitat també és, per exemple, explicar als
ciutadans les taxes que hauran de pagar per mor d’aquests
pressupostos, no?

Per tant la pluralitat per a nosaltres no és treure tothom de
l’arc polític, ja li dic que jo he sortit tots els dies i no tenc
queixa per això, sinó també treure opinions socials diverses, i
reflectir no només allò que passa sinó allò que preocupa, i
pensam que això no s’està fent, que no s’estan contant les coses
com toca. 

Això que els dic a la ràdio ja és “a lo bèstia”. Jo avui matí
mateix és que me n’he anat sense acabar un programa de la
ràdio, perquè la línia que s’imposa allà és absolutament
infumable. Fins i tot avui matí, per exemple, un cas com el cas
Alpha Pam, que està pràcticament vetat a la televisió pública,
s’ha aprofitat una informació per entrevistar la portaveu del
Partit Popular, quan era un tema d’una querella d’unes ONG
sobre un escrit del fiscal; ni s’ha entrevistat el fiscal ni s’han
entrevistat les ONG, s’ha entrevistat la portaveu del Partit
Popular, cosa que dóna lloc a confusió sobre una denúncia que
no és la que té presentada aquest grup parlamentari, que és una
altra cosa, i això és només un boto de mostra del que els vull
transmetre amb aquesta pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Abril. Le contesta el Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, intentarem
posar una miqueta d’ordre perquè ja m’ha variat la pregunta. Per
cortesia intentaré contestar-li també la pregunta que ha fet vostè.

A veure, la valoració que he de fer és que la informació és
adequada, és correcta i és professional. Punt. No hi ha més, no
hi ha més. Per tant és el que hem de fer, la nostra feina, servei
públic, atenció professional a la informació. I com ho feim?
Intentaré donar resposta. Evidentment la cobertura de totes les
rodes de premsa que fan vostès els dilluns per parlar de com
anirà el pla, vull dir, és una cortesia informativa, té poc atractiu
però, bé, és part del servei públic, s’ha de fer així, no hi ha cap
problema. 

Vostè ha comentat allò del programa parlamentari. Bé,
nosaltres aqueixa informació la tenir reforçada amb un editor i
amb les quatre persones que se’n cuiden, d’això. Vostè té tot el
protagonisme del món, vull dir que crec que amb això..., i vostè
ho ha reconegut, no es queixarà perquè... Evidentment té la
possibilitat de dir el que considera, quan considera i com
considera. Feim directes en el Parlament per intentar traslladar
tota la informació que allà es pugui generar, per tant...; el
programa Parlament, com hem recordat abans, no crec que falti
absolutament res, és un tractament purament professional.

És vera allò de la ràdio, vostè té la possibilitat de participar
dos dies setmanals en els nostres programes, el Partit Socialista
en té tres... Vull dir, bé, no era res comparable amb el que
passava abans, intentam encara millorar les coses. Jo l’he sentit
avui en aquest debat; jo puc opinar com a José Manuel Ruiz, i
després si vol li puc donar la meva opinió però, bé, és que crec
que el debat... Bé, és igual, no faré valoracions.

A partir d’aquí és que vostè ha dit coses aquí que jo mai,
mai, no he dit ni als meus redactors ni als editors. Vostè ens ha
dit com hem de fer les coses, ens ha dit com hem de fer els
informatius, com ha de participar la gent, el temps que ha de
tenir... És que ha estat brutal!, brutal! Jo és que mai no he dit
això, mai! No m’he atrevit perquè no és la meva feina. Això
està en mans de professionals. Vostè s’ha atrevit a dir-ho!, com
hem d’administrar la informació, qui ha de sortir abans, qui ha
de sortir després. És que m’he quedat a quadres, francament.

Escolti, allò seu és un “m’agradaria que fos així”. Bé, idò
segurament als senyors del Partit Popular els agradaria sortir
més, als senyors del Partit Socialista també. Escolti, això s’ha
de fer com s’ha de fer, professionalment, i punt. Tret que vostè
em digui que vol que manipuli en favor seu. Home, ho pot dir,
el que passa és que clarament aquells senyors d’allà em dirien
de tot, i aquests també. Per tant no puc manipular ni en favor
seu, ni d’aquells ni d’aquests. No puc. Ara, me’n vaig
preocupat, preocupat perquè vostè ha dit això, com ho hem de
fer i com ho hem d’administrar.
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Quant a l’anunci, m’està demanant que censuri, m’està
demanant que jo retiri un anunci segons el meu criteri, que
censuri. Hem fet les consultes i les consultes ens diuen que
s’ajusta a una programació normal. Per tant jo no puc censurar
segons el meu criteri. Doble falta, vull dir, em diu vostè que
digui com hem de fer els informatius i a sobre que censuri!
Vaja, és que em pareix kafkià, em pareix kafkià.

Per tant no tenc la potestat ni la voluntat de censurar un
anunci, i evidentment l’administració de la informació
parlamentària, com totes les altres, està en mans de
professionals que fan de manera molt correcta la seva feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, em pareix, director, una mica d’acudit que s’acusi
l’oposició de voler imposar els continguts a la televisió pública
i el que s’ha de dir. Però sap què passa, Sr. Ruiz?, que el relat de
la televisió pública, de la radiotelevisió pública, malgrat tot, és
una qüestió que va molt més enllà dels informatius -no és
perquè sigui aquí el Sr. Joan Mestre; després podem fer un cafè-
; és que és el relat del Partit Popular. És que Intereconomía és
més plural que IB3, i ho he dit al Sr. Castro qualque vegada.
Allà almanco donen ventall en els debats, i no m’estic referint
al debat polític o parlamentari, sinó en general, de les opinions
que hi ha dins la societat. El tractament, per exemple, de les
qüestions econòmiques, que vostès acompanyen tot aquest
optimisme màgic de la Direcció General d’Economia, dels
senyors del Partit Popular i tal, cada vegada que surt una
estadística. Ahir va sortir l’enquesta sobre les condicions de
vida, que és molt important i que assenyala que quasi el 25%
dels ciutadans d’aquestes illes estan en condicions de pobresa,
i no va sortir res. Si hagués estat una estadística de la Direcció
d’Economia que deia que les coses van bé i que anam per bon
camí, vaja, hagués estat destacat.

Però amb el conflicte educatiu ja n’hem parlat. És que la
Federació d’Associacions de pares fins fa dues setmanes, amb
la darrera vaga, no els han entrevistat, i cada dia entrevisten, a
la ràdio, tota mena de plataformes que hi ha...

EL SR. PRESIDENT:

Se le ha agotado el tiempo, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vull acabar amb una proposta, si m’ho permet el Sr.
Veramendi, perquè amb aquestes discussions amb ell també se
n’ha anat una part del temps. Una proposta, perquè no haguem
de discutir dels continguts i del tractament, perquè no hi hagi
interpretacions i jo no el pugui acusar, ni a vostè ni als
professionals, que mai ha fet part de la voluntat d’aquest grup
parlamentari, d’aquest diputat, que interpreten o manipulen les
informacions. Bé, restitueixin les preguntes de control, per
exemple, amb la retransmissió de les preguntes de control
d’IB3; o utilitzin el segon canal, ja que moltes vegades, quasi
sempre, estan a les comissions també les càmeres...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, se le ha agotado el tiempo, lo sabe.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...el segon canal d’IB3 com un canal parlament. Jo crec que
a més això en termes de recursos seria més eficient. No els
hauria de costar res, està a l’abast, és una infraestructura que
hem pagat entre totes i tots, i no haurem de parlar d’aquestes
coses. “Despartiditzin” no dels polítics, “despartiditzin” IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, acabe. Gracias, Sr. Abril. En turno de
contrarréplica interviene el Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, no tenim
segon canal. Tenim dos SD, que és un clon un de l’altre, i
després HD, però és la mateixa... És una precisió, no dic res
més.

La televisió té un inconvenient: que (...) de la informació és
molt més lenta que a la ràdio. Vostè ha fet referència a un
informe que segurament, segurament no, en donarem publicitat
i n’informarem avui migdia, però és que els informatius
comencen el migdia, no ho podem fer abans, em sap greu. Però,
bé, aquest és un dels inconvenients de la televisió, que no és tan
àgil com la ràdio. 

A partir d’aquí ja em va bé que es deixi entreveure que tot
això són opinions i valoracions, em va bé, ho puc acceptar.
Evidentment, tema de manipulació; és que..., vegem,
manipulació molt evident és alterar el temps que correspon a
cada partit polític en temps electoral; això és molt evident i això
és reconegut per un jutge, i no és una opinió, Sr. Abril; potser
vostè em dirà “bueno, a mí qué me cuenta”, “pues no se lo
cuento a usted”, però són senyals molt evidents d’una
manipulació. Fins ara, quan parlen de manipulació, fan
valoracions, i jo li don valoracions de just el contrari. Per tant
queden aquí, en el debat d’opinió. Mentre hi hagi dades
objectives que és vera, que hi ha hagut un moment d’alteració
d’aquest temps, per tant de manipulació, jo crec que hem de ser
prudents en la nostra manera d’entendre les coses.
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Nosaltres ens podem equivocar, segur que ens equivocarem,
però ja d’aquí a parlar d’una estratègia per ajudar el Partit
Popular, el que feim, com s’ha de fer i com fan totes les
televisions, és explicar l’acció de govern. L’acció de govern és
del PP en el Govern balear, en el consell insular; en els
ajuntaments del PSOE dels ajuntaments del PSOE, i aquí on hi
hagi una altra formació s’ha d’explicar la seva acció política. I
punt, no hi ha més. Que a vostè li agradaria més?, sí, i als
senyors del Partit Popular també i als senyors del Partit
Socialista també. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

7) Pregunta RGE núm. 13747/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències de setembre i octubre.

Para formular la séptima pregunta, RGE núm. 13747/13,
relativa a audiencia septiembre y octubre, interviene el diputado
del Grupo Parlamentario Popular Sr. Jaime Fernández. Tiene la
palabra.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Director general, desde el Grupo Parlamentario Popular
consideramos los datos de audiencia un factor determinante a la
hora de valorar el éxito de una televisión. A nuestro entender la
audiencia no sólo es un valor más, sino que es reflejo de que se
está realizando bien el trabajo en el ente público y, más
importante aún, que a la ciudadanía le interesa lo que se emite
y cómo se emite.

Los últimos datos de audiencia que nos han presentado
muestran un crecimiento de espectadores desde su llegada al
ente público, algo que no podemos hacer otra cosa que valorar
de forma muy positiva. Por todo ello, desde el Grupo
Parlamentario Popular hoy le queremos preguntar cuáles han
sido las audiencias obtenidas en los meses de septiembre y
octubre en comparación con el mismo período de los años 2011
y 2012. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. Le contesta el Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. Me va a
permitir, antes de darle cumplida contestación a su pregunta,
poner sobre la mesa un dato que evidentemente nos llena a
todos de satisfacción, aprovechando precisamente el debate
sobre los informativos. El informativo de ayer fue seguido por
120.000 personas, aproximadamente. Brutal, con puntas de
prácticamente un 30%, brutal. O sea, algo se tiene que estar
haciendo bien cuando hay tanta población que coincide en que
la información buena está ahí. Por lo tanto algo tenemos que
estar haciendo bien, por lo tanto satisfacción plena y felicitación
también a los servicios informativos, no solamente al director

sino a todos los que integran el servicio. Por tanto yo quería
poner sobre la mesa esta cuestión que francamente a mí me deja
muy tranquilo. 

Y volviendo a su pregunta, Sr. Diputado, hablando de los
datos de septiembre quería comentarle que efectivamente
seguimos siendo la cuarta cadena más vista de todas las que
emiten en abierto, y piense que la competencia es prácticamente
de treinta operadores distintos con canales distintos. Por lo tanto
ustedes entenderán que es una competencia feroz. Mejoramos
nuestro dato con un 6% este mes, el mes de septiembre, en
comparación con la media del año 2011-2012, que era de un 5,5,
es decir, mejoramos un 9%. Seguimos siendo la cadena más
vista durante el mes de septiembre en los hogares
catalanoparlantes con un 12,7% de cuota, prácticamente el
doble que la media del resto de la audiencia, y he de
comentarles a modo estadístico que el 83% de nuestra población
durante el mes de septiembre ha visto algún programa de esta
cadena. Por lo tanto es un dato importante, 83%.

Y retomando el tema de los informativos, que es el
programa que lidera toda nuestra programación entre las 2 y las
3, tienen un seguimiento del 16,5%. Yo creo que es un dato
importante que refuerza el trabajo que se está haciendo desde
ese departamento.

Nos podemos meter ya en el mes de octubre, y comentarles
-y esto ya a nivel estadístico, más que nada para enriquecer sus
conocimientos- que sepan que durante el mes de octubre todos
los que han visto IB3 la han visto con una media de 53 minutos,
o sea, la media de gente que ha estado viendo programación de
IB3 lo ha hecho prácticamente durante una hora como media.
850.000 personas de nuestra comunidad han estado siguiendo
durante el mes de octubre algún programa de nuestra cadena, y
un dato muy importante para nosotros, porque es señal evolutiva
de cuál está siendo el seguimiento por parte de la ciudadanía, es
que durante el mes de octubre de este año hemos tenido 54.000,
54.000, telespectadores más que el mes de octubre del año
pasado, 54.000, y ése es un dato importante; y 51.000 más que
en octubre del año 2011. Por lo tanto yo creo que la evolución
es significativa, es decir, tenemos 54.000 telespectadores más
durante el mes de octubre que en el mes de octubre del año
2012, una cifra a destacar.

Cerramos el mes con un 5,8% de cuota, que es la media de
los años 2011 y 2012 durante este mes, y mejoramos también
nuestro seguimiento en aquellos hogares catalanoparlantes con
7 décimas, pasando de un 12,7 a un 13,4% de cuota,
manteniéndose además nuestros informativos como líderes en
nuestra parrilla con un 13,5% de cuota.

Por lo tanto, como ven ustedes, señales muy positivas de la
evolución de nuestra programación, de la aceptación de nuestra
programación, y que para el año que viene, una vez ya superado
el debate presupuestario, pues bueno, entendemos que lo que
tenemos que hacer todavía es ahondar en la calidad, en la
mejora de nuestro servicio, para que efectivamente esa
aceptación sea general y universal. Muchísimas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Sr. Fernández, ¿desea hacer uso del turno
de réplica?

8) Pregunta RGE núm. 13713/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cap d'Esports d'IB3 Ràdio.

Para formular la octava pregunta, RGE núm. 13713/13,
relativa al jefe de Deportes de IB3 Radio, interviene el diputado
del Grupo Parlamentario Socialista Sr. Cosme Bonet. Tiene la
palabra.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, president. Sr. Director general, ara no parlarem
d’opinió ni d’impressions de l’oposició, per tant no podrà
desqualificar la nostra pregunta per aquests motius, sinó que
parlarem d’una sentència, una sentència que posa en evidència
la mala gestió feta no pel seu equip directiu però sí pels seus
antecessors, per tant pel Partit Popular, un fet que tenguem per
escrit que han fet una mala gestió que juga al meu favor, perquè
vostè és hàbil, Sr. Ruiz, es un bon cuiner, sap girar molt bé la
truita, sap manipular molt bé el que li han dit quan li convé. Ho
ha fet ara fa un moment amb el Sr. Abril, ho ha fet amb la Sra.
Costa. 

De la mateixa manera que vostè em diu el que vàrem dir a
la Comissió de Pressuposts, vostè també va reconèixer, em va
reconèixer -va quedar al Diari de Sessions- que per molt que
denunciem la manipulació o la seva mala gestió, encara que en
sigui conscient, ens ho negarà. Però, bé, avui parlarem d’una
cosa que està per escrit i que per tant no podrà negar.

El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma ha
anulAlat recentment el nomenament del Sr. Alejandro Jurado
com a cap d’Esports d’IB3 Ràdio. Ens diu el tribunal que el
nomenament no va ser degudament motivat, i ho llegiré perquè
no en quedin dubtes. “Si se examina el nombramiento se puede
comprobar como se limita a señalar que ha decidido nombrar
a Alejandro García Jurado con criterios de profesionalidad”.
Afegeix: “No se pueden considerar que la alusión genérica a
criterios de profesionalidad colme la exigencia de motivación
que el punto f) de las bases específicas requiere para proceder
al nombramiento del jefe de Deportes de Ràdio de les Illes
Balears”. “No se pueden aceptar los argumentos del condenado
ni del abogado de la administración demandada -vostès- i que
tiene que ver con el ejercicio de facultades discrecionales.
Existen unas bases específicas que delimitaban y regulan el
procedimiento de elección, así como las condiciones y los
requisitos a los que ha de ajustarse el mismo”. 

Apunten, per tant, a discrecionalitat en el nomenament d’una
persona amb menys currículum periodístic que els altres
periodistes presentats a aquesta selecció. Deu ser casualitat que
fos militant destacat de Nuevas Generaciones? Per això li feim
aquesta pregunta: quines actuacions ha fet o pensa fer el Sr.
Director general?, perquè li record que la sentència li ordena la
retroacción de las actuaciones.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Le contesta el Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. Em permet
una broma, Sr. Bonet?, me la permet? Home!, no me haga trile,
eh?, no me haga de trilero, no me haga de trilero. Lea la
sentencia. S’ha quedat a mitges, eh?, s’ha quedat a mitges en la
lectura. Jo li llegiré la sentència, i li diré on s’ha aturat vostè. 

“Procede declarar la anulabilidad de la resolución...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

...de la resolución.” Vostè ha dit actuaciones, no m’ha llegit
la sentència, jo l’hi llegiré. “Procede declarar la anulabilidad de
la resolución impugnada por no ajustarse a derecho -la
resolución, no las actuaciones, la resolución- acordándose la
retroacción de las actuaciones al momento, al momento,
inmediatamente anterior al nombramiento de Alejandro
Jurado, a los efectos que por el órgano competente proceda
dictar una nueva resolución, -que és el darrer procés-, en la que
se recojan los motivos que lleva a dicho órgano a designar a
Alejandro Jurado como jefe de deportes”. 

Jo he de fer el que em diu la sentència, vostè la té també, el
que passa és que no l’ha llegida així com..., sí, sí, me la pot
mostrar, però no l’ha llegida així com toca. Per tant, l’únic que
he de fer jo és complir allò que em demana el jutge, que és fer
una altra vegada la resolució, com hem fet, alAlegant justament
als arguments que ens posen damunt la taula el tribunal i punt,
res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr.
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Afortunadament reconeix l’error. De totes maneres reconeix
l’error sense reconèixer-lo, dient que estic més equivocat jo que
vostè, és la filosofia que apliquen vostès i distints membres del
Govern aquí, “mantenella y no enemendalla”.
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Es diu que l’han nomenat arbitràriament, amb
discrecionalitat, això és el que es diu. La decisió judicial li diu:
“retrotraerse ...a la retroacción de la actuación del movimiento
inmediatamente anterior”. Cert, però li diu que han d’arreglar
una cosa que varen fer malament. Jo li recomanaria una altra
cosa, per al bon nom d’IB3, torni fer la selecció i la faci bé,
agafi periodistes amb un currículum periodístic que valguin la
pena, perquè hem de recordar a qui ens referim, jo he fet un
breu comentari sobre la militància política de l’actual cap
d’esports, un altre dia ja en vàrem parlar aquí, perquè aquest
senyor ha tengut moltes crítiques per la seva gestió. Vàrem
parlar que es deia que en el programa Zona mixta, això ho deia
un mitjà de comunicació, “no le escucha literalmente nadie. El
espacio político-deportivo que conduce de lunes a viernes
Alejandro Jurado no congrega ni a 1.000 personas en su franja
horaria”. A més, tenim una sentència que diu que s’ha fet
malament, jo crec que tot això va en perjudici del bon nom i de
la imatge d’IB3.

En aquest moment, ja li dic ..., en el febrer ja parlàvem
d’això. “El secretario general de Nuevas Generaciones de
Baleares, nuevo cap d’Esports de IB3. Alejandro Jurado,
secretario general de Nuevas Generaciones de Baleares y
vicepresidente de Noves Generacions de Palma es
curiosamente el único de los cuatro candidatos a la plaza que
tiene afiliación al PP y que difícilmente puede acreditar
experiencia de 5 años, exempleado de la funeraria”. Jo, la
veritat, amb una sentència que li diu que no està suficientment
motivat, amb uns resultats bastant negatius de la gestió que ha
tengut, jo de vostè li recomanaria que per al bon nom de la
Ràdio de les Illes Balears, tornàs fer una selecció així com toca
i no simplement s’aferràs a la lletra estricta per mantenir aquest
senyor i jo he d’entendre que té uns compromisos polítics amb
ell més forts que allò que l’obligaria a fer si de ver defensàs el
bon nom d’IB3.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. No m’estic
aferrant absolutament a res, és cert que hi ha un error, és evident
que hi ha un error, i clar que li reconec l’error, és molt evident
que hi ha un error. A la part final de tot aquest procés selectiu,
que és on el jutge diu que això s’ha de canviar. Allò que
justament em diu el jutge és que faci una altra resolució, això és
el que m’està dient el jutge i si no ho faig, puc tenir un
problema, no fer el que diu el jutge és tenir un problema. Per
tant, jo he de fer el que em diu el jutge i a partir d’aquí
començar a fer la nostra feina.

Miri, tot l’historial ja el saben vostès, vàrem fer un procés
selectiu, vàrem convocar la plaça, vàrem aprovar les bases, hi
va haver un tribunal, que efectivament va qualificar cada una de
les candidatures i hi va haver una persona que es va sentir ofesa
en els seus drets i va presentar un contenciós administratiu i ha

prosperat, en el sentit que nosaltres estam discutint aquí. Ara
escolti, el Sr. Jurado té els requisits per a tot aquest procediment
i el que va dir el tribunal és que acreditava uns coneixements de
llengua catalana que els altres no podien acreditar, que tenia un
capacitat de lideratge que els altres no podien acreditar,
consideram que era superior als altres. Per tant, la meva
resolució anirà en aquest sentit.

El Sr. Jurado té el 10% de l’audiència diària d’aquest canal,
té 3.000 i busques de seguidors, segons la darrera (...). Per tant,
jo crec que la seva feina és inqüestionable, és el 10%. Algun
respecte sí que li devem. Ara, també és cert el que vostè diu, és
un afiliat al Partit Popular i això segurament li costarà molts de
disgusts, perquè això vostès ho tenen molt entre cella i cella i
haurà de carregar amb això, però bé, ... Què passa, que per ser
afiliat ja no té dret? Això l’inhabilita per alguna cosa? Jo crec
que no, perquè si haguéssim de fer net i treure tot el que hi ha,
fillet, aquí no quedaria ni jo, ni jo quedaria. 

Per tant, què puc fer? Respectar la sentència, no puc fer res
més, Sr. Bonet. I he firmat la resolucions amb la convicció que
l’aportació del Sr. Jurado a aquesta casa és molt positiva i molt
bona. Per tant, d’aquí, reconeixent l’error, no em mouré.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias Sr. Ruiz.

9) Pregunta RGE núm. 13714/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desviació pressupostària de l'EPRTVIB.

Para formular la pregunta RGE núm. 13714/13, relativa a
desviación presupuestaria del Ente Público de Radiotelevisión
de les Illes Balears, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Sr. Cosme Bonet. Tiene la palabra.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sap, Sr. Ruiz, que aquest és un tema
que em preocupa molt, jo crec que és la tercera vegada que li ho
deman i només tenim una comissió mensual, per tant és tema
allà on hem insistit. I clar, ens preocupa perquè hi ha principis
que s’han d’aplicar, normes que són les que..., el Sr. Borràs per
exemple li recordava que la llei marca un seguit d’objectius, de
funcions que ha de definir la televisió quan contracta producció,
producció pròpia i vostè li ha contestat dient que hi ha molts de
principis a aplicar. 

A mi m’ha fet pensar allò que deia un conegut personatge,
he pensat que el Sr. Ruiz és marxista, pensa allò de: “aquests
són els meus principis, però si no els agraden, en tenc uns
altres”. I supòs que per això varen modificar l’obligació que
tenien del límit de desviació del pressupost del 3%. Per tant, clar
tenim un principi, però si els hem de canviar els canviarem, com
deia Groucho Marx.



308 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 16 / 21 de novembre del 2013 

 

A un debat anterior, quan li vaig demanar per primera
vegada sobre aquesta qüestió, vostè em va dir que per
tranquilAlitat d’aquesta cambra i per tranquilAlitat meva, del
diputat que els parla, complirem amb el pressupost. Va dir:
“torn insistir, queden tres mesos, no tenc a l’horitzó més
immediat res que ens faci pensar que no complirem”. És cert,
però, i li ho he dit cada vegada, vostè és víctima de la
fanfarroneria del director general del primer any, Sr. Gómez, ell
va dir que 30 milions bastaven i no han bastat cap any, ni
bastaran enguany pensam nosaltres, perquè, a més, començam
a veure informacions que ens preocupen, volem saber si és la
realitat allò que diuen aquestes informacions i per això vostè és
aquí, per donar-nos aquesta explicació.

És preocupant la informació que apareix en els mitjans de
comunicació sobre els resultats de la darrera auditoria de l’Ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. El titular diu:
“sitúa a IB3 en causa de disolución por sus graves pérdidas”.
M’agradaria que m’aclarís si això és cert perquè evidentment té
a veure si hi ha una desviació pressupostària o no. Un informe
com aquest, similar tal vegada -recordi-ho-, de la intervenció
general del Consell de Mallorca ha conduït a una condemna,
recentment ho hem sabut, del consell d’administració. Per
ventura no és comparable, però ens preocupa que hi hagi
notícies en aquest sentit. Si li posam d’exemple Radiotelevisió
de València, si posam d’exemple la condemna a la Televisió de
Mallorca, no són exemples de manera gratuïta, són exemples
per posar l’accent..., la lupa que hi ha posada sobre els mitjans
de comunicació públics, del cost que tenen per a l’administració
pública i l’important que és que els comptes siguin clars i que
ho expliquin bé. 

És a dir, que s’informi amb algunes dades, com que IB3
Televisió va ingressar per publicitat el 2012, 1,9 milions quan
n’ingressava 5,1 l’any 2010; que el cost real no ha estat cap any
dels 30 anys, recordi que els 30 milions del Sr. Gómez no ho
han estat mai, 44,8 el 2012; 46 el 2011, ens agradaria saber quin
serà el 2013 i per això li tornam formular la pregunta. Volem
saber la realitat, no volem eslògans fàcils com el dels 30
milions, no volem opacitat, volem saber la situació real, la
veritat de la situació econòmica de l’ens. Li dic que no serveix
de res ocultar-la, més tard o més d’hora la sabrem i més tard o
més d’hora n’haurem de tornar parlar.

Jo insistesc, davant totes aquestes informacions el que
nosaltres expressam avui aquí es preocupació i davant aquesta
preocupació a mi m’agradaria sentir més que paraules de
tranquilAlitat, que podem o no podem creure, alguna informació
més detallada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Le contesta el Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. Jo em declar
impotent, vaig intentar explicar-li les coses i vostè ho ha
reconegut, ho hem parlat moltes vegades. Vostè ara s’aferra a
una informació que es va publicar diumenge passat, jo vaig tenir
ocasió de parlar amb el periodista que la va publicar perquè més

que una informació era una desinformació. Escolti, l’auditoria
es tanca a 31 de desembre de l’any 2012, donam informació
d’un any enrere, o més, segons com es vulgui interpretar. Per
tant, això no és informar, això és desinformar. 

Jo ho vaig traslladar a qui firmava la notícia perquè em
preocupaven les conseqüències que pogués tenir això, sobretot
per als treballadors. Obrin el diari i veuen diumenge a portada
“peligro de cierre de IB3" i clar, cuerpo a tierra. Això no és
així, ja li ho he explicat per activa i per passiva, i vostè ho sap,
jo crec que cert crèdit tenc amb això. L’any passat al principi
vaig anunciar que seria molt difícil acabar amb aquell
pressupost. Enguany a principis d’any ja vaig dir que acabaríem
amb aquest pressupost i acabarem amb aquest pressupost. No
amagam cartes, no posi dubtes, no posi ombres, no posi ombres
perquè això no ajuda en absolut. No hi ha dades objectives que
li facin pensar això a vostè. I no n’hi ha perquè no existeixen, no
les trobaran perquè no és la realitat. La realitat és que per
primera vegada complirem el pressupost que se’ns ha assignat.
Per primera vegada gastarem el que tenim i no gastarem més.
Tot això perquè s’ha fet un esforç important, molt potent. 

Jo sempre ho he dit, primer pels treballadors d’aquesta casa
que han fet una aposta seriosa per a aquesta disciplina i rigor en
l’execució pressupostària. Segon, evidentment, i també els he
posat a vostès per enmig quan hi ha hagut certa comprensió, que
sigui perquè tothom aposta pel mateix, per un govern que ha
apostat per aquesta casa i ha posat molt confiança en aquesta
directiva perquè tiri endavant això, i ho treurem; les productores
que també han fet el seu sacrifici; i el resultat és aquest que els
estic explicant, que complirem amb el pressupost. Evidentment
queda un mes i deu dies, jo confiï que no passi absolutament res
i no passi cap disgust, que de vegades en tenim, disgusts d’anys
enrere i pam!, hem de pagar. Però crec que no arribarem a
aquesta situació, que està tot salvat. Jo no sé com podria
traslladar-li aquesta confiança i tranquilAlitat que jo tenc perquè
vostè quedi tranquil, perquè entenc que la seva preocupació és
sincera, vull pensar que és així, no vull pecar de càndid, però
vull pensar que és així, que la seva preocupació és real.

Intentarem, a mesura que vagi acabant l’any, donar-li
senyals evidents de què això és així, Sr. Diputat, torn a insistir-
hi. Però miri, si hi ha algú desconfiat en aquest món són els
bancs i ara li donaré un exemple de com funcionen les coses.
L’altre dia una productora va venir i me va contar que fa un any
i mig van intentar descomptar un contracte que tenien amb IB3,
i el banc li va dir que tu tía, que si venia d’IB3 res. Idò la
setmana passada els varen cridar per demanar-los si encara
estaven interessats perquè els ho donarien, perquè IB3 ja era de
fiar, Sr. Bonet, som de fiar, això és un senyal molt evident que
les coses es fan bé. Per tant, dipositi un vot de confiança en
aquest mes i mig, quedi vostè tranquil perquè la seva
tranquilAlitat també serà la tranquilAlitat de la resta. Per tant, jo
li deman que faci aquest esforç, per favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr.
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres li agraïm que vulgui
traslladar tranquilAlitat, sap com la pot traslladar? Doni’ns una
còpia de l’auditoria, doni’ns l’estat d’execució. Jo vull posar
ombres sobre això, les posen els mitjans de comunicació que
treuen la informació d’on la treuran. Jo li deman dades,
números, això és el que pot donar tranquilAlitat. Nosaltres,
recordi-ho, estam fora del consell de direcció, no en veim de
números detallats, perquè vostès no varen voler que hi fóssim.
No tenim respostes de la Conselleria d’Hisenda quan demanam
què li està abonant. Ho hem demanat per escrit per via
parlamentària i la Conselleria d’Hisenda no contesta, hi ha una
opacitat absoluta amb els comptes d’IB3. No vull dir que sigui
responsabilitat seva, però hi ha algú que té molta por que
sapiguem els números dels comptes d’IB3.

Jo li deman això, li ho demanaré per escrit, si em contesten
més o manco aviat, però li ho demanarem tot. Ja li dic, la
tranquilAlitat la pot transmetre així. Som desconfiats, és que
l’oposició per definició ha de ser desconfiada, per confiar ja té
el seu grup parlamentari, basta sentir les preguntes que li fan,
vengui un dia al ple i veurà com van les coses. A nosaltres allò
que ens preocupa és que els tancadors de televisions és el grup
que li dóna suport, no som nosaltres, no n’hem tancada cap. És
més, són els seus amics que quan aquest mateix diari fa una
pregunta al Sr. Álvaro Middelmann i ell diu: “yo soy de los que
aplaudió a Maria Salom cuando cerró Televisión de Mallorca.
Creo que en aquello que puede hacer la inciativa privada, que
gestiona mejor, no debe de estar la pública”. Escolti, són els
seus amics, no som nosaltres. Nosaltres hem defensat sempre i
seguirem defensant el sector públic. Però volem els números
clars, volem transparència. La tranquilAlitat vendrà per la via de
la transparència, Sr. Ruiz.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Bé, ja m’ha fet vostè amic del Sr. Middelmann. Jo al Sr.
Middelmann no el conec de res, no sé què pensa, ni si és d’aquí,
ni si és d’allà. Vostè em demana una auditoria. Les auditories es
fan el febrer-març. Escolti, si vol que en facem una ara, si és
capaç d’aconseguir-me 50.000 euros la podem fer i després ja
li enviaré jo tota la informació que sigui fruit d’aquesta
auditoria. Se’n fa una, per mor de la (...) dels comptes anuals.
Per tant, quan la tenguem ja li ho donarem, són públiques, no
amagam absolutament res. Aquest debat no va més enllà.

I ara torna recuperar el tema del tancament i la liquidació de
televisions. Escolti, afortunadament som a una altra dimensió,
la cosa ha canviat moltíssim. Torn insistir, tenim 80 milions
d’euros de deute, 70 milions de deute a proveïdors, que aquests
no menjaven perquè no pagàvem. Li puc assegurar que no és
fruit de la nostra gestió, això ja va venir així i intentam sanejar
tot això. El que passa és que ara vostè no ha de venir aquí a dir
que hi ha un perill de liquidació, els seus amics són els amants
de la liquidació, venga home! Justament som aquí per fer tot el
contrari. Ens hi deixarem la pell i al final els resultats ens
acompanyaran perquè tenim confiança plena i absoluta amb el
que estam fent, amb els responsables d’aquesta casa, amb els
treballadors d’aquesta casa, i al final IB3, si ningú no ho
espenya, serà una televisió i una ràdio que funcionaran de
manera modèlica, almanco aquest és l’objectiu que ens hem
plantejat i de moment jo crec que duim bon camí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

10) Pregunta RGE núm. 13745/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració dels serveis informatius.

Para formular la décima pregunta RGE núm. 13745/13,
relativa a elaboración de los servicios informativos, interviene
el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Fernando
Rubio. Tiene la palabra.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Director
General, per la seva compareixença. 

Enguany hem aprovat la Llei audiovisual de les Illes
Balears, aquesta regulació afecta també el règim jurídic de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, concretament a la
seva disposició final diu que, efectivament s’elimina
l’obligatorietat que els serveis informatius siguin elaborats pel
personal propi d’IB3.

Per això ens agradaria saber quina és la seva valoració
d’aquesta modificació legal i quina serà la seva actuació dins els
serveis informatius. Sabem que la Llei audiovisual, entre altres
qüestions, ha regulat els models de gestió, s’ha fet una adaptació
del nostre règim jurídic amb el que regula l’Estat, la Llei
audiovisual de l’Estat, i aquí es recullen els tres models de
gestió: directa, indirecta i mixta. Sabem quin és el model de
gestió que s’aplica per part d’IB3, s’ha triat el model de gestió
directa. I ens agradaria conèixer concretament pel que fa a
serveis informatius, quina serà aquesta actuació, quina serà la
regulació a què vostès s’acolliran?

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contesta el Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. Yo creo que
la pregunta es muy afortunada, sobre todo teniendo en cuenta
los comentarios que pueden provocar inestabilidad,
desconcierto, preocupación. Es cierto que la Ley audiovisual
autonómica toca algunos artículos de la normativa que regula
nuestro ente, nuestra ley, especialmente en el artículo 2.5, donde
se habla de la obligatoriedad de tener internalizados los
servicios informativos de la casa, eso es lo que decía, hasta la
aprobación de la ley, donde se elimina esa obligación.

Mientras no me obliguen a externalizar, vamos a mantener
esta (...) actual, ¿por qué? Porque funciona bien y lo que
funciona bien más vale no tocarlo y esa es nuestra apuesta. Es
el funcionamiento que ha habido desde sus orígenes, no lo he
descubierto yo, y ha funcionado absolutamente bien, porque da
un plus de profesionalidad y de credibilidad también a los
informativos, aunque alguno no lo quiera reconocer, porque está
en manos de editores, gente de la casa. Alguno apostó también
por internalizar el resto de redactores, diciendo que eso era
cuestión de profesionalidad y apostaba por la transparencia y
tal, bueno, pues si eso es cosa de los redactores, también lo
hacemos con los editores y esto reforzará esta linea editorial
como puramente profesional.

Por lo tanto, si funciona más vale no tocarlo. Mientras la ley
no me obligue a externalizar eso, yo lo voy a respectar tal cual.
Insisto porque es un plus de transparencia que nosotros, buenos
ya nos (...) correctísimo funcionamiento y no lo queremos tocar.
Evidentemente se pueden hacer muchas cosas en favor de los
trabajadores, pero fundamentalmente lo que queremos es dotar
de tranquilidad a la gente, tranquilidad a los que están
trabajando para nosotros y tranquilidad para los que están
trabajando en nuestra plantilla. Lo único que me cabe a mí es
mandar justamente estos mensajes, que las cosas van bien, que
nuestros editores no tienen que tener ningún problema de
externalización de ningún servicio más y que tenemos
encauzada tanto la radio y la televisión con esta misma foto, y
con esta misma foto iremos hasta el final. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Sr. Rubio, ¿desea hacer uso del turno de
réplica? 

11) Pregunta RGE núm. 13749/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adhesió d'IB3 a l'Oficina Central de Contractació
del Govern.

Para formular la undécima pregunta, RGE núm. 13749/13,
relativa a adhesión de IB3 a la Oficina central de contratación
del Govern, interviene el diputado del Grupo Parlamentario
Popular Sr. Fernando Rubio. Tiene la palabra.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director General, un dels
temes o una de les creacions d’aquest govern jo crec que més
encertades ha estat la creació, la posada en marxa de l’Oficina
central de contractació, i això es va posar en marxar per part...,
va ser la Conselleria d’Administracions Públiques que va tenir
aquesta iniciativa, i nosaltres pensam que això és una mesura
important, una mesura d’estalvi, una mesura important també de
contenció del dèficit públic, de poder reordenar l’administració
i el sector públic instrumental, i per tant pensam que és una
adhesió molt encertada el fet que la Radiotelevisió de les Illes
Balears s’hagi adherit també al règim establert per aquesta
oficina central de contractació del Govern.

Pensam que es dóna més seguretat jurídica, pensam que se
dóna més eficiència en la gestió dels subministraments, de
determinats serveis, de determinades despeses, que d’aquesta
manera, d’una manera centralitzada el Govern pot controlar i és
una manera de poder tenir un estalvi palpable i una despesa
pública més equilibrada i més ordenada. Per això ens agradaria
saber quines són les expectatives que té vostè com a director
general de l’ens públic de cara a aquesta adhesió que s’ha
produït d’IB3 a l’oficina d’aquesta central de compres.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contesta el Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Diputado. Gràcies, Sr. President. Efectivament,
en preguntes anteriors hem parlat una miqueta de la
independència que havia perdut l’ens en relació amb
l’administració pública. Teníem una sèrie de controls que ens
fiscalitzaven molt la despesa, la impossibilitat de fer una
contractació de personal sense la prèvia autorització del Govern,
auditories permanents. Això, que podria ser una incomoditat,
també té les seves virtuts, i una d’elles és la possibilitat que
tenim d’adherir-nos a aquella central de contractació que va
habilitar el Govern l’any passat per tal, sobretot, d’estalviar
costs. 

Evidentment això va ser una molt bona notícia perquè per
aquí nosaltres, en la línia d’intentar ser rigorosos en la despesa
i d’estalviar, obríem una via molt important, i els puc comentar
quatre temes que ja tenim pendents d’incorporació a aqueixa
oficina de contracte, quatre serveis que tenim pendents
d’incorporació a aqueixa oficina central de contractació. És el
tema dels vehicles, l’ús dels vehicles, els tenim pràcticament
centralitzats per allà; el servei d’agència de viatge també; els
nostres serveis de correu i missatgeria també els estam
canalitzant per allà; el consum de combustible i carburants
també és un servei que tenim en mans d’aqueixa oficina; la
mediació, també, per a la contractació d’assegurances, també
són allà; el manteniment i la neteja de les nostres instalAlacions;
la seguretat, serveis com seguretat i vigilància, també, que ja
només aquest servei ens ha suposat uns 55.000 euros més IVA
l’any 2013, és a dir, un 33% d’aquest consum.
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Per tant, com vostè podrà comprovar, avantatges importants
que té en una institució com la nostra, quan el que s’està
intentant cercar és l’austeritat en la despesa, l’habilitació de
línies que controlin la despesa i el pressupost de la nostra
institució, i evidentment en aqueixa oficina hem trobat un aliat
molt important.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea hacer uso del turno de réplica?

12) Pregunta RGE núm. 13750/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a repercussió a IB3 pel tancament de Canal 9.

Para formular la undécima pregunta, RGE núm. 13750/13,
relativa a repercusión en IB3 por el cierre de Canal 9, interviene
del diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Fernando
Rubio. Tiene la palabra.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director general,
recentment va sortir als mitjans de comunicació que la
Generalitat de la comunitat valenciana havia decidit tancar la
seva televisió pública com a conseqüència d’una sentència que
obligava la televisió a readmetre tota una sèrie de personal que
havia estat acomiadat per una qüestió de poder ajustar la
televisió pública a la situació econòmica de la comunitat
valenciana.

Aquest fet ha fet que la comunitat hagi considerat que no pot
mantenir aquesta televisió pública, una televisió que si ja
consideràvem que estava sobredimensionada, i que donada la
situació econòmica que es viu a la comunitat valenciana però
que també es viu a la resta d’Espanya, i que tots sabem que fa
que s’hagi d’ajustar als pressupostos i s’hagi de reduir el sector
públic instrumental i l’administració, en definitiva, com també
s’ha fet a la comunitat autònoma de les Illes Balears, doncs a la
comunitat valenciana, malauradament, la situació no ha quedat
o no ha acabat d’una manera tan satisfactòria com sí que
podríem considerar que s’ha produït aquí a la nostra comunitat
autònoma. 

Nosaltres pensam que a la nostra comunitat autònoma les
passes d’ajustar el nostre pressupost, de reduir la despesa
pública, de reduir el sector públic instrumental es va començar
des del primer dia, i per tant a IB3, vostè mateix ho va comentar
l’altre dia a la seva compareixença dels pressupostos, s’ha
produït una reducció del pressupost important, per tant s’ha
produït un redimensionament de la televisió pública a la situació
i a la realitat actuals, i també es varen produir declaracions en
premsa per part seva en les quals vostès deien que efectivament
això no repercutiria o que no té res a veure amb la televisió
pública d’aquí, de les Illes Balears.

Però sí que crec que és important que vostè pugui tenir
l’oportunitat una vegada més, en seu parlamentària, en aquesta
comissió de control, perquè ens expliqui quina és la seva opinió
i si vostè considera que hi pot haver un paralAlelisme entre Canal
9 i IB3 o si, al contrari, no té res a veure, donat que, insistesc, la
gestió ha estat una altra a la nostra comunitat autònoma i
afortunadament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contesta el Sr. Ruiz.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente, Gràcies, Sr. Diputat. Efectivament
convé picar aquest tema. No hi ha possibilitat que aquí passi una
cosa semblant al que ha passat en el territori valencià amb la
televisió autonòmica i la ràdio autonòmica, perquè les
circumstàncies són extraordinàriament diferents. Canal 9 va ser
de les primeres televisions que es varen crear, la primera va ser
la del País Basc, però, bé, TVG, Canal 9, Telemadrid, TV3,
Canal Sur..., varen ser les primeres que es varen constituir, amb
un model que no és el d’ara, pràcticament allà tots els serveis
estaven internalitzats, era l’aposta que es feia, que tots la fèiem,
i era probablement la més adequada en aquell moment.

Després hi va haver la segona generació de televisions, les
més petites, com la nostra, que vàrem optar per un model
diferent, amb una part important d’externalització dels seus
serveis, que ens ha permès reaccionar davant una crisi com
aqueixa. Però, clar, tenir configurada una televisió de les
dimensions de Canal 9, que ha impossibilitat qualsevol
moviment ràpid i àgil, això al final ha desembocat en el que ha
desembocat. 

Són molts els matisos que hauríem de comentar i analitzar
del perquè s’ha arribat a aquestes circumstàncies, entre d’altres
la configuració, ja una miqueta arcaica, de la seva televisió; la
falta de consens polític, això és important, també, allà les
formacions polítiques no s’han posat d’acord; un deute
arrossegat brutal, brutal, que no té res a veure amb nosaltres, i
estam marcant indicadors que ens diferencien d’ells.
Evidentment per això no ens podem comparar: un govern
autonòmic que aposta fermament per la televisió, que allà fruit
de totes aqueixes circumstàncies va decidir rompre d’una
manera absolutament traumàtica. 
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Vostè comprendrà que no té res a veure una cosa amb
l’altra. La inversió a la nostra televisió i ràdio és molt més
manejable, és molt més ajustada a la realitat de la nostra
comunitat, i sobretot hi ha hagut una claredat d’idees de fa un
parell d’anys de com havíem de sortir d’aqueixa situació, i això
és un mèrit d’aquest equip directiu, dels treballadors d’aquesta
casa i, en definitiva, de tots els que han aportat, i no em cansaré
de dir-ho, no em cansaré de dir-ho.

Encara enyoraré que es deixi més tranquilAla la televisió i la
ràdio, perquè ho enyor, és a dir, hem de fer la nostra feina amb
certa tranquilAlitat, però no puc negar que és vera que hi ha
hagut certa colAlaboració de la classe política en favor que això
surti endavant, i això és clau. La televisió i la ràdio es crea per
una voluntat política, i això no ho podem obviar. Jo no he vist
cap manifestació al carrer per demanar una televisió i una ràdio
públiques, no ho he vist. Això surt perquè hi ha una voluntat
política que es faci, en reconeixement d’una sèrie de virtuts que
tots coneixem, però, bé, és una voluntat política. Per tant el
paper que juguin els polítics en aquest debat és absolutament
notable i important.

Per tant missatge que no tenim res a veure amb el que ha
passat a València, que quedi molt clar, absolutament claríssim;
que la nostra circumstància a dia d’avui allò preocupant és el
deute, ja vaig dir que amb la incorporació del nostre deute en el
darrer mecanisme de pagament, que es farà efectiu
probablement el primer trimestre de l’any que ve, ja els nostres
problemes econòmics pràcticament quedin en una anècdota del
dia a dia, pràcticament. Per tant, preocupació zero.

Si més o menys tenim cert consens polític, idò cap problema
ni un, i si a sobre les audiències ens respecten, no tenim el
perquè preocupar-nos absolutament de res, Sr. Diputat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Sr. Rubio, ¿desea hacer uso del turno de
réplica? No.

Una vez agotado el orden del día de hoy, sólo queda
agradecer la presencia del Sr. Director del Ente Público de
Radiotelevisión de las Illes Balears y de los cargos que le han
acompañado.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.

Gracias.
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